
Szkoł� Podstawow� i�. Kardynał� Stefan� W�szyńskieg� � Lubczyni�

w�zesie�/październi�

n� 1 2022/2023



Drodzy Czytelnicy!

Witamy Was w pierwszym numerze gazetki w roku szkolnym

2022/2023! Mamy nadzieję, że odpoczęliście w wakacje i jesteście

gotowi na nowe przygody. W tym roku podjęliśmy wyzwanie

prowadzenia gazetki szkolnej dla Was i zachęcamy do pilnego

czytania naszych artykułów. Chcemy przybliżyć Wam zainteresowania

naszych kolegów i koleżanek ze szkoły, pokazać “ludzką” twarz

naszych wspaniałych nauczycieli i poruszać ważne dla Was tematy.

Przygotowaliśmy dla Was również ciekawostki ze świata i krzyżówki.

Mamy kąciki dla łasuchów, sportowców i amatorów kina. Dla

zmęczonych codziennością szkolną polecamy chwilę relaksu z działem

dowcipu i słonecznego uśmiechu. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie

coś dla siebie!

Pozdrawiamy

Redakcja

Kalendariu�:
1 października                                               Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych
2 paźd�i��n��a                                 Międ��na����w� D�i�ń Bez ����m���
4 października                               Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

10 października                                      Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

14 października                       Dzień Edukacji Narodowej
30 października                   Zmiana czasu z letniego na zimowy

31 paź�ziernik�                            Światow� Dzień O��ędnośc�

Michał Kowalsk� klas� VI



Na sportowo

Ostatnio w piłce nożnej bardzo dużo się dzieje!
Zacznijmy od transferów. Nasz rodak Robert Lewandowski
przeszedł do FC Barcelony, Antony i Eriksen przeszli do
Manchesteru United, Darwin Nunez do Liverpoolu, Kasper
Schmeichel do Nice i Milik do Juventusu.
Oczywiście nie można zapomnieć o meczach. Ostatnio FC
Barcelona wygrała z Victorią Pilzno aż 5 do 1! W tym trzy bramki
zdobył Robert Lewandowski.
Napoli sensacyjnie wygrało z Liverpoolem 4 do 1. Tutaj bramki
zdobył Piotr Zieliński.
Niestety po emocjonującej grze Juventus przegrał z PSG 2 do 1.
Zachęcam do oglądania! Kolejne podsumowanie miesiąca w
następnym numerze!

Julian Paczkowski klasa VI



Wywiad z uczniem
Dzień dobry! Zapraszam na wywiad z Leną Wypchło, uczennicą
klasy VIII.
Patrycja Zaorska: Jakie masz zainteresowania?
Lena Wypchło: Moimi zainteresowaniami są balet i taniec z flagą.
PZ: Jak długo zajmujesz się tańcem? Ile godzin w tygodniu
poświęcasz na treningi?
LW: Tańcem zajmuję się około 4-5 lat. Poświęcam 8 godzin w
tygodniu na treningi i tańce.
PZ: Co najbardziej lubisz w tańcu?
LW: W tańcu najbardziej lubię przyjazną i miłą atmosferę.
PZ: Jakie jest Twoje największe marzenie związane z tańcem?
LW: Moim marzeniem w tym momencie jest zatańczyć pierwszy
występ na Pointach.
PZ: Dlaczego akurat taniec?
LW: Zainspirował mnie Krzysztof Sypień.
PZ: Jaki jest twój największy sukces związany z tańcem?
LW: Moim dotychczasowym sukcesem jest zagranie głównej roli w
spektaklu.
PZ: Co osiągnęłaś dzięki tańcu?
LW: Bardzo wzmocniłam sobie mięśnie i bardzo się rozciągnęłam.
PZ: Dziękuję za chęć udziału w wywiadzie. Mam nadzieję, że będzie
więcej takich okazji.

Patrycja Zaorska klasa VIII



Szkoln� lajf
“Sprzątanie świata”

Dnia 15 września 2022 roku odbyła się akcja “Sprzątanie świata” w naszej szkole. Z tej

okazji klasy 4-8 posprzątały Lubczynę, natomiast przedszkole, zerówka i klasy 1-3 stworzyły

ekologiczne prace plastyczne.

Na początku wszyscy zebraliśmy się w holu i nauczyciele rozdawali uczniom worki na

śmieci. Następnie pani Irena poprosiła o włożenie rękawiczek. Zostaliśmy podzieleni na dwie

grupy: klasy 4 i 5 oraz klasy 6 i 8. Razem z opiekunami wyszliśmy przed szkołę i ruszyliśmy do

wyznaczonych miejsc. Moja grupa miała zadanie wysprzątać trzy parkingi: jeden przy sklepie i

dwa przy plaży. Okazało się, że Lubczyna jest bardzo czysta. Zebraliśmy bardzo mało śmieci. W

tym samym czasie druga grupa sprzątała lapidarium- tam znaleźli więcej śmieci.

Po powrocie do szkoły ułożyliśmy worki w wyznaczonym miejscu i poszliśmy umyć ręce.

Uważam, że ten dzień był dobry dla naszej planety. Nauczyłem się, że warto wyrzucać śmieci do

koszy na śmieci i warto je segregować.

Bartosz Bęben klasa V



D�I�Ń PI����NE�� ��EM����A
23.09.2022 r. od��ł się w na���j s��ol� fe��y�. Jes��ń to c�a� z�i��ów zi����aków,

a p��y t�� świ���� ok���� do w��ól�e� za���y i b�iżs�e�� po���n�a te�� wa��y��. Z te�
ok���� ob���d���iśm� 23 w��eśni� w s��ol� Dzi�ń Zi�m��a��. Pr�e�s���l��i i uc����wi�
za���n�ły się z ,,Baj�ą o Zi�m��a��”, z k�óre� w p�o�t� s�o�ób do����zi�ły się, s�ąd on
po���d��. Pr��s�o�ły so��� rów�i�ż wi��� ci����os��� i in���m���i na te��� zi����ak�, n�.
je�� �óżne ���w�.
Dzi��� z t�a�z��� pełn��i uśmi���ów b�ały ud���ł w różn��h ko���r���h i za����c�
s�o�t���c�, w k�ór��h głów��m bo����re� b�ł zi����ak. Były ta�że mu��k� i zu���,
k�óra po���ła w��y��ki�� do tańca. Ruc� to z��ow��. Zi�m��a� k�ólo��ł rów�i�ż w p�a�y
p�a�t��z�e� – p�a��t zi����ac���y, ma����ni� na fo��� it�. Ws�ól�e za���y b�ły świ���ą
ok���ą do in���r���i s�ołec���ści p��ed��k����j i s��ol���. Cała im���z� mi�ła c�a��k���
p�o�d����t��. Zak�ńc�e���m święta b�ła de���t���a po���w p��y�o��w���c� z
zi����aków o��� w��ól�e ��m�ąt�o�� f��o�r�fi�.



Radiowęzeł

Ter� słucham�: Sana�
Moją ulubioną pi�enkarką jes� Sana�. R�e� z� swoi� męże� Stasie�
mie�kają w stare� kamienic� w War�awi�. Sana� ta� naprawdę m�
n� imię Z�zann� Iren� Jur�a�. Ciekaw�tką jes�, ż� nigd� ni� wygrał�
żadneg� konkurs� w kategori� �ziecięce�, mim� t� ter� jes� znaną
pi�enkarką. Moj� ulubion� utwor� Sana�: “Por� rok� zł�”,
“Szampa�”, “Cząstk�”, “Eldorad�”, “Se� w� śni�”, “Ostatni� na�ziej�”,
“Szar� świa�”.

Hann� Koło�zieje� klas� VI



Smaczny kącik
Przepis na wulkan czekoladowy

Składniki:
0,5 szklanki cukru
50 g masła
250 ml mleka skondensowanego niesłodzonego
1 łyżeczka aromatu waniliowego
2 łyżki cukru pudru
0,65 szklanki mąki pszennej
4 jajka
375 g czekolady gorzkiej
0,5 szklanki truskawek lub innych ulubionych owoców (np. maliny, borówki,
jeżyny)

Przygotowanie:
Krok 1.
Miękkie masło ubij z cukrem tworząc krem. Dolej mleko skondensowane,
dodaj jajka i dobrze wymieszaj.
Krok 2.
Dodaj aromat waniliowy, rozpuszczoną czekoladę i całość wymieszaj.
Następnie wsyp mąkę.
Krok 3.
Rozgrzej piekarnik do wysokiej temperatury, ok. 250 stopni.
Krok 4.
Umieść ciasto w 10 foremkach (możesz posmarować je masłem i oprószyć
mąką żeby ciasto nie przywarło).
Krok 5.
Piecz przez 10-12 minut lub do momentu aż ciasto zetnie się z wierzchu.
Krok 6.
Po upieczeniu odkrój ciasto od foremki i wyłóż na talerz. Podawaj posypane
cukrem pudrem i z truskawkami (lub innymi owocami).

SMACZNEGO!

Jessica Czarnynoga klasa VI



Kilka słów o… majsterkowaniu!

1.Jest to zajęcie, któremu trzeba poświęcić dużo
czasu.

2.Potrzebujesz dużo materiałów oraz narzędzi, np.
wkrętarkę lub śrubokręt.

3.Potrzebujesz dużo wolnego miejsca, ponieważ
narzędzia i materiały zajmują dużo miejsca.

4.Czasem potrzebujesz większych narzędzi, np. piły
(nie powinieneś używać jej sam, poproś osobę
dorosłą o pomoc).

5.Musisz potrafić obsługiwać ostre narzędzia (do
tego również poproś osobę dorosłą).

6.Potrzebujesz duuużo samozaparcia! Majsterkowanie
jest wymagające!

Michał Kowalski klasa VI



Nobliści

Zapraszam na cykl poświęcony polskim noblistom, czyli laureatom Nagrody
Nobla. Nagroda Nobla – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia
naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione
ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu,
Alfreda Nobla.

Henryk Sienkiewicz

Henryk Adam Aleksander

Pius Sienkiewicz herbu

Oszyk, pseudonim „Litwos”,

„Musagetes”, „Juliusz

Polkowski”, „K. Dobrzyński”

Urodził się 5 maja 1846 w

Woli Okrzejskiej, zmarł 15

listopada 1916 w Vevey.

Polski nowelista,

powieściopisarz i publicysta;

laureat Nagrody Nobla w

dziedzinie literatury (1905)

za całokształt twórczości,

jeden z najpopularniejszych

polskich pisarzy przełomu XIX i XX w.

Napisał między innymi: “Potop”, “Quo Vadis”, “W pustyni i w

puszczy”, “Krzyżacy”, “Ogniem i mieczem”, “Latarnik”, “Pan

Wołodyjowski”. Miał trzy żony, wszystkie o imieniu Maria.

Bartosz Bęben klasa V

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oszyk_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/5_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1846
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wola_Okrzejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1916
https://pl.wikipedia.org/wiki/Vevey
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury


Poleca�!
Jurassic World Dominion to kontynuacja serii Jurassic World i
Jurassic Park i jednocześnie zwieńczenie całej historii. Historia
dzieje się cztery lata po Jurassic World: Fallen Kingdom i
opowiada o tym, że dinozaury wydostają się z wyspy (za sprawą
ludzi) i atakują miasta. Zostają wysłane do Sanktuarium Biosym
przez Lewisa Dodgsona, który zamierza je wykorzystać do swoich
planów… Efekty specjalne w �lmie są zaskakująco dobre! Dla
fanów serii Jurassic �lm może być trochę nostalgiczny. Jeśli chcesz
się dowiedzieć w jakich planach mają pomóc dinozaury, czy tym
razem uda się uratować świat- koniecznie obejrzyj Jurrasic World
Dominion.

Super Mario Bros to amerykańsko-brytyjski �lm przygodowy z
gatunku science �ction z 1993 roku, luźnie bazujący na grze pod tym samym tytułem. Jest to
pierwszy �lm pełnometrażowy stworzony na podstawie gry wideo. Historia zaczyna się około 65

milionów lat wcześniej meteor uderza w Ziemię, uśmiercając
dinozaury i rozdzielając wszechświat na dwa równoległe
wymiary. Ocalałe dinozaury przedostają się do nowego
wymiaru i tam ewoluują do rasy humanoidalnej.

Dwadzieścia lat wcześniej tajemnicza kobieta pozostawia jajo
wraz z kamieniem przy katolickim sierocińcu. W chwili
odejścia zaczepia ją Prezydent Koopa, domagając się
informacji gdzie znajduje się kamień. Następnie na kobietę
spadają kamienie, zabijając ją. Z jaja wykluwa się niemowlę.

Efekty specjalne są całkiem dobre (jak na lata 90).
Charakterystyka postaci jest bardzo dobra, szczególnie
głównego antagonisty. Film bardzo mi się podobał i polecam
go obejrzeć w wolnym czasie!

Paweł Kwiatek klasa VI

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krater_Chicxulub
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymieranie_kredowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymieranie_kredowe


“Sfora” jest to książka opowiadająca o życiu
pewnego długowłosego mieszkańca, który
znajduje się w środku wielkiej katastrofy,
znanej jako “Wielki Warkot”.
Fuks to mieszaniec o złocistej sierści, który
wie, jak przetrwać na własną łapę. Od
zawsze samotnie przemierzał ulice wielkiego
miasta, ufając wyłącznie swojemu
instynktowi. Wprawdzie inne psy
przynależą do różnych sfor, ale Fuks jakoś
nie tęskni za czasami spędzonymi w czyimś
towarzystwie. Woli sam o siebie zadbać.
Świat zdewastowała tajemnicza katastrofa,
złowieszczy Wielki Warkot. Ziemia
rozstąpiła się i Dom Pułapka, w którym
przebywa Fuks, uległ zniszczeniu. Do tego

wszyscy Długonodzy najwyraźniej uciekli z miasta.
Fuks utknął w tym dziwnym, opuszczonym, nowym świecie, w którym brakuje jedzenia, zbiorniki
wodne zostały zatrute, a na każdym rogu czają się wrogowie. Wkrótce odnajdują grupę podobnych
jemu wyrzutków na czele z Bellą, jego siostrą. W nowej rzeczywistości Fuks zmuszony jest polegać
na innych.
Tylko czy Fuks nadaje się do życia w sforze?
Na to pytanie odpowiesz sobie czytając tę powieść!

Historie o leśnych
niebezpieczeństwach, słyszane od
okolicznych mruczków, bardzo
szybko okazują się prawdą. Rdzawy
dowiaduje się, że tuż pod jego
nosem toczy się odwieczna walka o
terytorium łowieckie. Cztery klany
szkolą wojowników i walczą o
przetrwanie, wiodąc niełatwy,
pełen niebezpieczeństw żywot
pośród leśnych okolic. Rdzawy
staje przed możliwością zmiany
swojego życia. Czy porzuci
dwunożnych i dołączy do Klanu
Pioruna?

Wiktoria Janowska klas VI



Zapra�a� d� odpowie�z�!
Wy�i�� z ���ią Iwo�ą Spi���s�ą, na���y��e�ką ma����t��i.

Hobb�: Gry komputerowe, czytanie książek.
Sukces�: Moje dzieci.
Ma�: Fajną pracę.
Lubię: Spędzać czas ze swoimi dziećmi.
Chcę: Być dobrym człowiekiem, nauczycielem.
Ogląda�: Kanały sportowe.
Zna� zodiak�: Bliźnięta.
Kocha�: Swoją rodzinę.
Ni� cierpię: Chamstwa.
Zbiera�: Buty i torebki.
Interesuję się: Psychologią dziecięcą.
Słucha�: Polskiego rocka.
Ma�ę �: Pokoju na świecie.

Kacper Soliński, Dawid Sera�n, Patryk Sera�n,
Jakub Wypyski klasa VIII



Łam�Główk�
Sudoku Krzyżówka

Zagadki

Pod dowództwem Kapitana
płynie po morzach i oceanach

…………………………………………..

W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są
nad nami.
Można je zobaczyć nocą i
wieczorami.

…………………………………………….

Królem zwierząt jest, w Afryce
mieszka.
Boi się go każdy roślinożerny
koleżka,
Gdy na niego zapoluje, poleje się
krew,
a ty już wiesz, że ten drapieżnik
to…………………………………….



Uśmiechnij się! :)
Ciekawostki

Czy wiesz, że podczas II wojny światowej istniała armia duchów? Żołnierze wykorzystywali dmuchane atrapy
czołgów i odtwarzali dźwięki strzałów z megafonów żeby zmylić armię przeciwnika.

W Polsce mamy dwie góry powstałe na starych wulkanach.

Grenlandia historycznie i prawnie należy do Danii, a geograficznie do Ameryki
Północnej.

Książę Karol i książę William na wypadek katastrofy lotniczej zawsze podróżują w oddzielnych
samolotach.

Na każdego człowieka na świecie przypada około 1,6 miliona mrówek.

Adolf Hitler był także malarzem. Wyprodukował setki prac i sprzedał swoje obrazy oraz pocztówki, aby
zarobić na życie w okresie swojego zamieszkiwania w Wiedniu.

Wiktor Stempa klasa VI

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on
się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.

- Jasiu, dlaczego rzuciłeś w tego chłopca jeszcze drugim
kamieniem?
- Bo pierwszym nie trafiłem.

- No, córeczko, pokażmy , jak się ładnie nauczyłaś nazw

miesięcy:

- Sty...?

- Czeń!

- Lu...?

- Ty!

- A dalej sama!

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!

Jasiu wypił na siłowni siedem energetyków. Do domu wrócił na rowerku treningowym.



Specjalny dodatek

Uczeń klasy VI Paweł Kwiatek napisał serię przygód słynnego hydraulika SUPER MARIO i jego brata

SUPER LUIGI. Wyruszają oni na przygodę żeby pokonać groźnego BOWSERA KOOPĘ. Oto część I.

MARIO siada na fotelu i czyta gazetę.

Chwilę później brat Mario hydraulik SUPER LUIGI

wpada do środka, wyglądając na zdenerwowanego.

MARIO

Luigi! Wszystko w porządku?

LUIGI

Obawiam się, że nie.

MARIO

Co to jest? Nie trzymaj mnie w napięciu...

LUIGI

To... koopa... Widziałem, jak zły Koopa wandalizuje

gromadę Toad!

MARIO

Bezbronny Toad?

LUIGI

Tak, bezbronny Toad!

MARIO

Luigi! Musimy coś zrobić.

LUIGI

Zgadzam się, ale nie wiedziałbym od czego zacząć.

MARIO

Możesz zacząć od powiedzenia mi, gdzie to się

stało.

LUIGI

Byłem...

LUIGI wachluje się i zaczyna sapać.

MARIO

Skup się Luigi, skup się! Gdzie to się stało?

LUIGI

Rezydencja Luigiego! Zgadza się - rezydencja

Luigiego!

MARIO zrywa się i zaczyna biec.

DROGA

MARIO pędzi ulicą, a za nim LUIGI. Idą na skróty

przez niektóre ogrody na tyłach domu, przeskakując

przez płoty po drodze.

WNĘTRZE. REZYDENCJA LUIGIEGO - KRÓTKO PO

BOWSER KOOPA niebezpieczeństwo, że Koopa

terroryzuje dwóch maluchów.

MARIO, za którym podąża LUIGI, pędzi w kierunku

BOWSERA, ale nagle zatrzymuje się.

LUIGI

Co to jest? O co chodzi?

MARIO

To nie jest zwykła stara Koopa, to Bowser Koopa!

LUIGI

Kim jest Bowser Koopa?

MARIO

Kim jest Bowser Koopa? Kim jest Bowser Koopa? To

najbardziej niebezpieczna Koopa we wszechświecie!

LUIGI

Mario! Będziemy potrzebować pomocy, jeśli chcemy

powstrzymać najbardziej niebezpieczną Koopę we

wszechświecie!

MARIO

Możesz powtórzyć.

LUIGI

Mario! Będziemy potrzebować pomocy, jeśli chcemy

powstrzymać najbardziej niebezpieczną Koopę we

wszechświecie!

MARIO

Będę potrzebował grzybów, dużo grzybów.

Bowser odwraca się i widzi Mario i Luigiego.

Uśmiecha się złowrogim uśmiechem.

BOWSER

Mario, spotykamy się ponownie.

LUIGI

Spotkaliście się?

MARIO

TAk. To było dawno, dawno temu...

GRZYBOWY PARK - 10 lat temu

Młody MARIO siedzi w parku i słucha fortepianu,

gdy nagle pada na niego ciemny cień.

Podnosi wzrok i widzi BOWSERA.

BOWSER

Masz ochotę na cegły?

Oczy MARIO rozjaśniają się, ale potem uważniej

przygląda się BOWSEROWI i wygląda na

zaniepokojonego.

Ciąg dalszy nastąpi…


